
โครงการฝ�กประสบการณ�วิชาการ (กิจกรรมส�งเสริมความเป�นครู) คณะศึกษาศาสตร� ประจําป! ๒๕๕๘ 
นักศึกษาชั้นป!ที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร� 

ใน...โครงการค
ายอาสาพัฒนาท�องถิ่นทุรกนัดาร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวดัขอนแก
น 

ระหว�างวันที่ ๒๑ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ที่ หมู�บ6าน/วัด สถานที่เป:าหมาย นักศึกษา อาจารย�ที่ปรึกษากลุ�ม 
กลุ
มที่ ๑  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ศูนย�การศึกษาหนองบัวลําภู วัดพิศาลรัญญาวาส 
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู  
(จัดโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท) 
 

๑.นางสาวอุทัยวรรณ โพธิ์สม ๐๙๑-๓๕๓๓๔๒๓ 
๒.นายสุรชัย โจมพลอย 
๓.นางสาวขันทอง ไชยะลาด ๐๙๐-๕๘๗๐๙๐๖ 
๔.นางสาวลลิตา ด�วงคําจันทร7 
๕.นางสาวณัฐฐา กองคํา 
๖.นางสาวกัญญา เหล
าภัคสาร 
๗.นายสมป<ญญา เหล
าสุนา 
๘.นางสาวอภิญญา  ศรีสงคราม 
๙.นางสาวฤดีขวัญ  สุตตนา  
๑๐.นางสาวจิติกานต7 คําเหนือ  

พระครูไพบูลย7พัฒนาทร 
นายอภิชิต เหมือยไธสง ๐๘๒-๘๕๖๕๐๘๕ 
มมร.อส.ศูนย7การศึกษาหนองบัวลําภู  
 
 

กลุ
มที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ศูนย�การศึกษาอุบลราชธานี วัดแสนสุข ตําบลแสน
สุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
(จัดโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท) 
 

๑.นางสาวทิพวรรณ เชื้อบริบูรณ� ๐๙๒-
๙๒๑๕๗๕๘ 
๒.นางสาวนงค7รักษ7  ศรีโนรา 
๓.นางสาวมินตรา โคตรขํา 
๔.นายปBยะพงษ7 โม�ดา 
๕.นางสาวศุภาวรรณ ซุยกระเดื่อง 
๖.นางสาวรุ
งฤดี ขานมา 
๗.นางสาวเกศศิรินทร7  ขุนสวัสดิ์ 
๘.นายณัฐธวัช อุ
นใจ 

พระมหาวิไลศักดิ์ ปEฺญาวโร 
นายสมควร ข
าสะโปน ๐๘๒–๒๒๙๑๓๒๘ 
มมร.อส.ศูนย7การศึกษาอุบลราชธานี 
 



กลุ
มที่ ๓ วัดเขื่อนอุบลรัตน� ตําบลเขื่อน อําเภออุบลรัตน� 
จังหวัดขอนแก�น 
(จัดสอนภาษาอังกฤษเยาวชน) 

 

๑.นายธีรพงษ� อุตเสนา ๐๖๑-๐๙๓๒๐๔๗ 
๒.นางสาวพิมพ7นิภา สุโพธิ์ ๐๘๐-๑๘๒๗๔๖๘ 
๓.นายสุริโย นิลภูผา ๐๘๙-๕๗๐๕๒๔๘  
๔.นางสาววรรณภา  ทัพละคร 
๕.นางสาวปBยภรณ7  ดอกนางแย�ม 
๖.นางสาวนรินทร7ทิพย7 คําทอง 
๗.นางสาวนุจรินทร7 ยอดประทุม 
๘.นางสาวณัฐวดี ผาจันทร7 

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ๐๘๙-๗๑๐๕๓๑๑ 
พระมหาสัจจารักษ7 ปาลโก 
รศ.ดร.ไพโรจน7 บัวสุข ๐๘๗-๕๕๗๖๖๙๑ 
พระยูเกศ ศากยะ 
  

กลุ
มที่ ๔ วัดปHาดงมะไฟ บ6านดงมะไฟ ตําบลโคกมน  
อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ� 
(จัดสอนภาษาอังกฤษเยาวชน) 
 

๑.นายสุขสันต7 ประสมสมัย ๐๙๓-๔๘๔๒๘๘๗ 
๒.นางสาวกัญญารัตน7 สิทธิเกษมพานิช 
๐๘๗-๗๒๓๐๘๐๐ 
๓.นางสาวศิริพร ปIอมมาตา ๐๘๓-๔๑๔๕๖๔๘ 
๔.นางสาวพัทยา แก�วพลน�อย ๐๘๔-๕๕๐๗๔๕๔ 
๕.นางสาวกาญจนา บุญภา 
๖.นางสาวสุภาภรณ7 สุยะทา 
๗.นางสาวประวีณา ทองทรวง 
๘.นายสุมัน ทิพย7มี 

พระครูสังฆรักษ7ขวัญประชา ธมฺวุฑฺโฒ 
๐๘๗-๙๔๗๕๑๑๘ 
พระมหารุ
งเรือง รกฺขิตธมฺโม ๐๘๑-๗๑๗๙๗๙๑ 
พระสันติ ญาณปฺปสุโต 
นายศักดิพงษ7 โสภาจร ๐๘๗-๓๕๕๙๗๐๑  
 

กลุ
มที่ ๕ วัดจันทรสามัคคี บ6านโคกแมงเงา ตําบลมีชัย  
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
(จัดสอนภาษาอังกฤษเยาวชน) 
 

๑.นางสาวปาริดา เครือเนตร ๐๙๓-๓๙๐๓๙๔๘ 
๒.นายพงศธร ไวมาตย7 ๐๘๗-๙๕๗๙๔๕๘ 
๓.นางสาวไอรดาร7 ศรีวิชัย 
๔.นางสาวอรัญญา เตชะเลิศพนา 
๕.นางสาวปรียาพร  สมหงอก 
๖.นางสาวสกรี วังมา 
๗.นางสาวอนัญญา ไปปะ 
๘.นางสาวศรัญญา เมิดไธสง 

พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ๐๘๔-๗๔๓๘๕๗๙ 
พระมหาชัชวาล ฐิตคุโณ 
พระธงชัย กตปุEฺโญ  

กลุ
มที่ ๖ วัดปHาเทพวิมุตติ บ6านหอคํา ตําบลหอคํา  ๑.นายธีระบุตร ลุสีดา ๐๘๙-๐๒๒๑๙๘๕ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ๐๘๔-๗๔๓๘๕๗๙ 



อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
(จัดสอนภาษาอังกฤษเยาวชน) 
 
 
 

๒.นางสาวอาภาภรณ7 ปIอมมาตา ๐๘๓-๖๗๗๔๗๕๘ 
๓.นางสาวอรุณรัตน7 สีผาย 
๔.นางสาวศรัญรัตน7 มีชัย 
๕.นางสาวสุภาพร แข็งฤทธิ์ 
๖.นางสาวจันทิมา บุญตณัย 
๗.นางสาวโสภิตา  พิทักษ7กุล 
๘.นางสาวเกศรินทร7 กองโทน 

พระมหาชัชวาล ฐิตคุโณ 
พระธงชัย กตปุEฺโญ 

กลุ
มที่ ๗ วัดปHากาญจนาภิเษก ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก�น 
(จัดสอนภาษาอังกฤษเยาวชน) 
  

๑.พระสุรสิทธิ์ โชติวํโส  
๒.พระมหารัชชานนท7 ขนฺติสมปนฺโน 
๓.สามเณรเพ็ดสะหมอน จันทะวง 
๔.พระบุญนํา แก�วอุไท  

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ๐๘๙-๗๑๐๕๓๑๑ 
พระมหาสัจจารักษ7 ปาลโก 
รศ.ดร.ไพโรจน7 บัวสุข ๐๘๗-๕๕๗๖๖๙๑ 
พระยูเกศ ศากยะ 

หมายเหต ุ :  อาจารย7ผู�ดูแลและประสานงาน - พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร., พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,  พระครูสังฆรักษ�ขวัญประชา ธมฺวุฑฺโฒ 
                 อ.แสงอาทิตย� ไทยมิตร ๐๘๐ – ๔๐๑-๑๘๙๖ 

๑. วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  : ปฐมนิเทศ ณ ศูนย7วิทยบริการสิรินธร (ชุดกิจกรรม) 
๒. ออกเดินทางไป วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘  / เดินทางกลับ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
๓. ให�นักศึกษาเตรียม เสบียงอาหาร เต็นท�นอน เสื้อกันหนาว ไฟฉาย ยาประจําตัว หรือของใช�อื่นๆที่จําเปRนต
อตนเองไปด�วย 
๔. ให�นักศึกษาพักที่ “วัดประจําหมู�บ6าน” (พร�อมทํากิจวัตรในวัดด�วย) หรือสถานที่ที่ได�รับอนุญาต 
๕. ให�นักศึกษาสอนเยาวชน(ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย/ธรรมะ)ในหมู�บ6านและอาสาช�วยทํางานอื่นๆ ในวัดและหมู
บ�านที่เห็นสมควร 
๖. เมื่อเสร็จสิ้น “การฝ�กประสบการณ�วิชาการ” แล�ว ให�เขียนรายงานการฝUกประสบการณ7วิชาการ/สรุปVDO กิจกรรมต
างๆ ส
ง นายแสงอาทิตย� ไทยมิตร 

หรือนายสุพรรณ ก6อนคํา ภายใน วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๗. อาจารย7ประจําสาขาวิชาหรืออาจารย7ประจํากลุ
มจะเดินทางไปนิเทศในระหว
างฝUกประสบการณ7 


